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In oude geschriften, documenten en boeken of op prenten en schilderijen is de ge-
schiedenis van hondenrassen vastgelegd. En ook het werk dat ze doen. Meegaan op 
jacht, het drijven en hoeden van een kudde, het bewaken van huis en haard en het 

gezelschap houden van de mens. Elke maand gunt Onze Hond de lezer een inkijkje in 
de rijke historie van een hondenras. Deze maand de Argentijnse Dog, het ras dat een 

transformatie doormaakte van vechthond, tot bewaker en familiehond
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De twee broers Nores Martínez – 
Antonio en Agustín – worden 
geboren in Argentinië, respectieve-
lijk in 1907 en 1908. Vader Antonio 
Nores senior is medisch doctor en de 
familie behoort tot de zeer gegoede 
klasse. In het gezin wordt veel over 
jagen en honden gesproken, ook over 
de vechthond van Cordoba: de Perro 
de Pelea Cordobés. Die gesprekken 
vormen de basis voor de plannen 
van Antonio jr. en Agustín. De 
historie van de Dogo Argentino is zo 
sterk verweven met die van de 
gebroeders Nores Martínez dat beide 
onderwerpen absoluut niet los van 
elkaar kunnen worden gezien en 
beschreven.

In 1925 onderneemt Antonio de 
eerste stappen in de ontwikkeling 
van een geschikte hond voor de jacht 
op groot wild, die echter ook als 
familiehond bruikbaar is. De broers 
studeren nog en zonder hulp van 
familie en vrienden lukt dat niet. 
Vader Nores Martínez stelt een 
kennelhulp aan en de broers steken 
al hun zakgeld in hondenvoer. 
Antonio maakt plannen en werkt die 
uit, Agustín is zijn trouwe supporter. 
Laatstgenoemde is degene die de 
uiteindelijke doorbraak van de Dogo 
Argentino meemaakt en zich later 
inzet voor de nationale en internati-
onale erkenning van het ras. 

Jacht op groot wild
We moeten we even terug naar het 
platteland van Argentinië aan het 
einde van de 19de en het begin van 
de 20ste eeuw. In 1908 wordt door 
een lokale organisatie, die zich 
bezighoudt met de bescherming van 
de jacht, een aantal wilde zwijnen 
geïmporteerd. De aanwas van wilde 
zwijnen, veilig opgeborgen achter 
afrasteringen, wordt zorgvuldig 
gecontroleerd. Wanneer echter de 
grootgrondbezitters in financiële 
problemen raken en hun afrasterin-
gen verwaarlozen, verspreiden de 
zwijnen zich over grote gebieden. 
Om ongewenste groei van de 
zwijnenpopulatie en de vernieling 

DE RASSEN DIE HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN 
HET ONTSTAAN VAN DE DOGO ARGENTINO:
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Pointer – Richard Strebel, circa 1904 Duitse Dog – R. Strebel, ca 1905 

Bull Terriër – R. Strebel, ca 1904. Bordeaux Doggen, gecoupeerd en niet 
gecoupeerd  – R. Strebel, 1904.

Engelse Bulldoggen – R. Strebel, ca 
1904.

Boxers – R. Strebel, 1904.

Ierse Wolfshond – Hugh Dalziel, 1889 Pyrenese Berghond – Nina 
Scott-Langley, circa 1935.



van oogsten en boomgaarden te voorko-
men, wordt de jacht, Monteria Criolla – vrij 
vertaald “jagen naar de landsaard” – 
steeds populairder.  
De jachtterreinen in Argentinië zijn zo 
uitgestrekt en divers dat er verschillende 
honden-rassen nodig zijn, bijvoorbeeld 
honden om het spoor te volgen, om het 
wild op te jagen, te stellen en/of te doden. 
Eigenlijk zijn de jagers op groot wild niet 
tevreden met de honden die beschikbaar 
zijn, zoals de Perro de Pelea Cordobés. 
Deze honden zijn té scherp en ze vechten 
met elkaar in plaats van met de prooi, 
hebben te weinig jachtpassie of kunnen het 
niet opnemen tegen wilde dieren.
De jonge Antonio realiseert zich dat een 
geschikte hond voor de jacht op groot wild 
– poema’s, jaguars, wilde zwijnen – ont-
breekt. Niet alleen de behoefte aan een 
jachthond ligt ten grondslag aan de creatie 
van de Dogo Argentino. De inkomsten uit 
weddenschappen bij hondengevechten zijn 
gigantisch en overtreffen die van hanenge-
vechten. Eigenaren van kampioenen onder 
de vechthonden worden trots, met naam 
en toenaam, vermeld. Het is een destijds 
volkomen geaccepteerd volksvermaak, 
vooral populair op het platteland onder 
veefokkers en boeren. In de jaren twintig 
komt er in Latijns-Amerika een einde aan 
dit wrede gebruik en daarmee ook aan het 
bestaansrecht van de populairste vecht-
hond, de Perro de Pelea Cordobés. 

Nutteloze agressie
Een van de uitgangspunten van Antonio is 
dat de Perro de Pelea Cordobés – de 
vechthond uit de Argentijnse stad Cordoba 
– niet mag uitsterven na het verdwijnen 
van de hondengevechten. Antonio ziet hen 
in zijn jeugd vechten in de pits in Cordoba 
en bewondert hun kracht. Dit vechthon-

denras, ontstaan rond 1850, heeft hij bij zijn fokkerij hard 
nodig vanwege het grote uithoudingsvermogen en de onver-
schrokkenheid. Wat hij kan missen, is de nutteloze agressie. 
Antonio’s doel is tweeledig: een dogachtige voor uitsterven 
behoeden en een nationaal werkras creëren. Hij neemt deze 
vechthonden als basis voor zijn fokkerij omdat zij de nazaten 
zijn van in de 16de eeuw door de Spanjaarden meegebrachte 
Fila en Presa-rassen. Dat zijn de voorvaderen van onder 
andere de Perro de Presa Mallorquin, de Mastin Espanol en de 
nu uitgestorven Spaanse Alano (een hoogbenige dogachtige). 
Bij een nieuwe immigratiegolf in de 19de eeuw komen er 
Bulldogs, Bull and Terriers en Boxers mee naar Argentinië. 
Algemeen wordt aangenomen dat de Perro de Pelea Cordobés 
geleidelijk aan is ontstaan uit bewuste kruisingen tussen deze 
rassen. Deze vechthond – een typische dogachtige, wit of met 
donkere spots – wordt destijds in Argentinië gezien als een 
zuiver gefokt ras. Het “beste deel” van dit ras bewaren is de 
missie van beide broers. Zij streven naar een hond met een 
fysieke en geestelijke stabiliteit.

Zachte uitdrukking. Estrella-Yanti de los Portenos teef
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DOGO ARGENTINO  
(ARGENTIJNSE DOG)
Land van herkomst: Argentinië
FCI nummer: 172
Rasgroep: 2 Pinschers en Schnauzers, 
Molossers en Zwitserse Sennenhonden



Mengelmoesje met mastiff- of molosserverleden
De hiervoor genoemde rassen zien er in de jaren twintig van de 
vorige eeuw iets anders uit dan nu. De Boxer heeft nog trekjes 
van de oude Bullenbijter en de Duitse Dog – een jager op wilde 
zwijnen – is korter in rug. Beide honden worden genoemd als het 
gaat om de grootste invloed bij de creatie van de Dogo Argentino.
Wat Antonio in feite doet, is de voorouders van de Perro de Pelea 
Cordobés kruisen, maar nu in de “moderne” uitvoering, met de 
bestaande Cordobés. 

Rust, kracht en snelheid
In tegenstelling tot veel andere recente rassen, 
weten we uit welke rassen de Dogo Argentino 
in de loop der jaren is ontstaan. Over de eerste 
honden loopt de informatie wat uiteen, maar 
zeker is dat de broers Nores Martínez in 1926 
starten met een aantal Cordoba teven. Antonio 
wil een hond die stil jaagt, onvermoeibaar is, 
de neus bij voorkeur in de lucht heeft, weer-
baar en moedig maar géén vechthond is. Met 
een witte vacht, zodat hij goed van het wild is 
te onderscheiden. Het is geen gemakkelijke 
opgave omdat wordt gestart met een ras dat 
weliswaar moedig is, maar waarbij de scheids-
lijn tussen moed en agressie heel dun is.     
Allereerst verbetert Antonio de reukzin, door 
uit Frankrijk geïmporteerde Pointers te gebrui-
ken. Voor meer gewicht en meer hoogte 
zorgen de (harlekijn) Duitse Doggen. Om de 
honden een zekere ongevoeligheid te laten 
behouden en de kleur wit goed vast te leggen, 
gaat de Bull Terriër zijn steentje bijdragen. 
Helaas sluipt daarmee doofheid in de fokkerij 
en daardoor stagneert het fokprogramma 
enigszins. Doofheid is een nu nog voorkomen-
de aandoening bij de Dogo Argentino.
De Bordeaux Dog is de volgende in de rij, 
gekozen om de kracht van de kaken te vergro-
ten en dat wordt ook verwacht van de Engelse 
Bulldog en de Boxer. Waarbij de Boxer meteen 
ook de intelligentie en het temperament moet 
verbeteren. Sommige auteurs noemen ook nog 
de “oude Spaanse Mastiff”, maar dit ras wordt 
niet expliciet gebruikt bij de creatie van de 
Dogo Argentino. Deze honden zijn wel 
vertegenwoordigd in de voorouders van de 
Perro de Pelea de Cordobés en daarmee ook in 
die van de Dogo Argentino. 
Tot slot dragen de Ierse Wolfshond en de 
Pyreneese Berghond bij voor respectievelijk 
rust, kracht en snelheid, voor postuur en een 
witte vacht. De Pyreneese Berghond brengt 
ook ongewenste aspecten in: lange vachten en 
hubertusklauwen. 
Niet alle honden moeten de broers kopen; 
diverse eigenaren van deze rassen verlenen 
hun medewerking aan het experimentele 
fokprogramma.
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De gebroeders Antonio (rechts) en Agustín tijdens de jacht. Foto 
van voor 1956. (Collectie Dr. Ulises d’Andrea Nores).

“Een perfecte mix van hersens, schoonheid en spierkracht”. 
(Dee Gannon in The Argentin Dogo Handbook)

De Dogo Argentino is uitstekend geschikt voor hondensporten, 
onder andere agility. 
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te testen. In 1928 schrijft Antonio een eerste rasstan-
daard en maakt hij tekeningen van zijn ideale Dogo, 
die hij jaren later vergelijkt met de resultaten. De 
beschrijving van 1928 is ook de standaard die in 
oktober 1947 wordt gepubliceerd in het tijdschrift 
Diana en die later door Agustín wordt uitgebreid.
Ook in 1947 vindt de fysieke presentatie van de Dogo 
Argentiono plaats als Antonio’s hond in de provincie 
San Luis het gevecht aangaat met een wild zwijn en 
een poema. De hond is de enige overlevende en 
Antonio laat zich trots met de buit fotograferen.   
 
Politiek gevangene
Na zijn studie staat Antonio bekend als een gerespec-
teerd arts, een vredelievend mens en een aantal jaren 
is hij professor aan de medische faculteit van de 
universiteit van Cordoba. Helaas maakt hij het einde 
van zijn droom, een nationaal erkend ras, niet mee. 
Op 2 december 1956 wordt hij, tijdens een vogeljacht 
en in gezelschap van een vriend – maar zonder Dogo 
– in de provincie Cordoba vermoord. De details zijn 
niet bekend, maar men gaat ervan uit dat het een uit 
de hand gelopen roofoverval is, waarbij Antonio’s 
vriend eveneens omkomt. 

Het lijkt een mengelmoesje van rassen te zijn, maar 
bijna alle honden die Antonio gebruikt, hebben een 
mastiff- of molosserverleden. 
Er gaan meer dan twintig jaren overheen voordat het 
nieuwe ras – Dogo Argentino – als een zelfstandig 
ras kan worden gezien; genetisch ver genoeg verwij-
derd van de Perro de Pelea Cordobés. Maar, laten we 
eerlijk zijn: uiteindelijk staat de moderne Dogo 
Argentino qua uiterlijk niet eens zo heel ver van zijn 
belangrijkste voormoeder af. 
De verdiensten van de broers Nores Martínez 
worden in hoge mate bepaald door het feit dat ze, 
met behoud van werkkwaliteiten, het temperament 
ombuigen en vastleggen. Van vechthond tot jacht-
hond, bewaker en familiehond, ook geschikt voor 
gehoorzaamheid en agility. Een krachttoer.   

Twee families   
Om een te dichte verwantschap te vermijden ontwik-
kelt Antonio vanaf het begin tegelijkertijd twee 
“families” Argentijnse Doggen: Araucana en Guarini, 
genoemd naar Indiaanse stammen uit Chili en 
Paraguay. De broers zetten het merendeel van de 
pups uit, veelal bij jagers om de jachteigenschappen 
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Een Vieja Perro de Pelea Cordobés – oude vechthond uit Cordoba – op een foto uit 1905. Deze hond wordt ook wel “Cordoba Dog” 
genoemd. Er bestaat eenzelfde foto, gedateerd 1901, maar dan met de aanduiding “Alano”. 



De tijden zijn roerig; vanaf 1946 is Juan Perón 
aan de macht en ook na diens vertrek in 1955 
blijft het politiek onrustig in het land. Agustín, 
jurist en diplomaat, zit vast als politiek gevan-
gene en is niet in staat om de begrafenis van zijn 
broer bij te wonen, laat staan om de fokkerij 
meteen over te nemen. Het gaat zelfs zo ver dat 
eigenaren van Dogo’s Argentino hun honden 
wegdoen, omdat ze niet met een politieke 
gevangene geassocieerd willen worden. 
Na zijn vrijlating moet Agustín vrijwel opnieuw 
beginnen met de ontwikkeling van de Argen-
tijnse Dog. Het is de periode waarin veel Dogo’s 
worden gefokt onder de naam “del Chubut”. 
Niet bekend is hoe Agustín precies te werk gaat 
bij de heropbouw van het ras. We weten echter 
vrijwel zeker dat hij de stappen die zijn broer 
Antonio maakte niet herhaalt en we kunnen er 
van uitgaan dat hij zoveel mogelijk raszuivere 
Dogo’s opspoorde en die inzette bij de fokkerij.

Broer van de schepper van het ras
Agustín verhuist de kennel van Cordoba, gelegen in het 
midden van Argentinië, naar Esquel, een stad in Patagonië. 
Na zijn carrière als advocaat wordt hij ambassadeur van 
Argentinië, onder andere in Canada. Deze positie brengt 
hem in de gelegenheid om de wereld rond te reizen. Daarbij 
geeft hij niet alleen het nieuwe ras meer bekendheid en 
schenkt hij honden aan liefhebbers, maar ook worden er 
jagers uit alle windstreken uitgenodigd om in Argentinië, 
met de Dogo Argentino, te komen jagen op groot wild. 
Agustín is ook degene die onvermoeibaar bezig is als het 
gaat om de nationale en internationale erkenning.
In 1964 wordt het ras nationaal erkend door de Federación 
Cinológica Argentina en de Sociedad Rural Argentina, die ook 
het stamboek openstelt. De FCI erkent de Dogo Argentino 
in 1973, met als specialiteit jachthond op groot wild. 
Agustín, die diverse boeken over het ras schrijft, noemt 
zich in de jaren zeventig trots: Hermano del Creador de la 
Raza, de broer van de schepper van het ras. Waarmee hij 
terecht alle eer aan Antonio geeft. 

In 1947 vindt de fysieke presentatie van het ras plaats als 
Antonio’s Argentijnse Dog het gevecht aangaat met een 
wild zwijn en een poema. De hond is de enige overlevende 
en Antonio laat zich trots met de buit fotograferen.   

HISTORISCH PORTRET

56 | ONZE HOND 7 | 2021

In Nederland wordt het couperen van oren in 1996 verboden.
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Dr. Agustín Nores Martínez begint in 
1954 met het registreren van de door 
hem gefokte honden en bij zijn overlij-
den, in 1978, staan er een kleine 1100 
Dogo’s Argentino ingeschreven in het 
Argentijnse stamboek. 

De erfenis van Antonio
De oudste kinderen van Antonio: 
Antonio jr., Rodolfo, Abel, Marta en 
Beatriz blijven na hun vaders dood 
met een aantal honden achter, die ze in 
de jaren zestig meenemen naar het 
landgoed La Cocha, gelegen ten 
zuiden van Cordoba. Ze fokken met 
deze honden, die uit de lijnen “Del 
Chubut” en “Totoral” stammen, en 
leggen daarmee de basis voor diverse 
andere kennels. De dochter van 
Beatriz, Dr. Ulises d’Andrea Nores, is 
nog steeds zeer betrokken bij het door 
haar grootvader gecreëerde ras. De 
kennel waar de nazaten van Antonio’s 
honden te bewonderen zijn, heet El 
criadero de Dogo Argentino de la familia 
del Doctor Antonio Nores Martínez, 
daarmee aangevend dat zij het erfgoed 
van Antonio bewaken en bewaren. 
Moed, dapperheid en adel – coraje, 
valentia y nobleza –  zijn bij deze 
fokkerij de trefwoorden. Het streven is 
een “gladiator te fokken met nul 
procent agressie”. 

Het ras in Europa
In 1960 komen de eerste Dogo’s – een 
reu en twee teven – naar Duitsland. Ze 
werden geïmporteerd door de bekende 
kynoloog dr. E. Schneider-Leyer. Een 
van hen is Pampa del Chubut, gefokt 
door Antonio Nores Martínez. Ook 
komen er Dogo’s naar Zwitserland en 
Oostenrijk. 
De eerste Nederlander die Argentijnse 
Doggen bezit is prins Bernhard. Hij 
krijgt ze cadeau tijdens een staatsbe-
zoek en laat ze meteen doorreizen 
naar Afrika voor de jacht op groot 
wild. In 1973 erkent de FCI het ras en 
in 1976 importeert Rob Meijer (Kennel 
del Barbian) twee Argentijnen vanuit 
Argentinië naar Spanje: Martin Fierro 
Del Totoral en Argentina de Viraco-
chas. In hetzelfde jaar brengt deze 
fokker pups naar Nederland. De teef 

Ossia de los Valientes staat aan de basis van de fokkerij in 
Nederland en hetzelfde geldt voor haar nestbroer Artifix de 
los Valientes. De del Barbian kennel blijft ook in de jaren 
daarna het beeld van dit ras bepalen.

Agressie
Naar aanleiding van een aantal ernstige bijtincidenten met 
honden wordt in 1993 de RAD (Regeling Agressieve Dieren) 
in het leven geroepen, een wet die betrekking had op 
Pitbullachtige honden. In 2001 wordt als gevolg hiervan de  
MAG (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) test ontwik-
keld. Voor de American Staffordshire Terrier, Dogo Argen-
tino, Fila Brasileiro en Mastino Napoletano en de Rottweiler 
geldt dat beide ouderdieren deze gedragstest met goed 
gevolg moeten hebben afgelegd voordat de pups een 
stamboom krijgen. Ook in andere Europese landen worden 
soortgelijke maatregelen genomen tegen agressie bij bepaal-
de hondenrassen. 
Als in 1996 het couperen van oren bij wet wordt verboden, 
verandert het uiterlijk van de Dogo Argentino; de hangende 
oren maken het beeld vriendelijker dan met afgesneden 
rechtopstaande oren. Op dit moment is bij de Raad van 
Beheer geen rasvereniging van de Argentijnse Dog. 
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BEELDMATERIAAL BIJ DIT ARTIKEL
Alle pogingen zijn in het werk gesteld om namen 
van fotografen/illustratoren te achterhalen van het 
beeldmateriaal. Dit is niet altijd gelukt. Wie recht 
op afbeeldingen meent te hebben, kan contact 
opnemen met de auteur: horter@tiscali.nl

Dogo Argentino gefotografeerd op de World Dog Show in 2018.


